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] janUáÍ ]_én létrehozottT€rroÍ E háÍításiTan_
sléket idén áplili5 óta Vezeti, jelenle8 hatokldló
Ínunkdtá15 kÖzremÚködé5éVel' Rövid€n beszé|t

a t€rroí€ny€8€tetlség jelenéIől'

Új a célpont, Új az eszköz' Vagy úi a mÓd9er?

- lette íeld kérdést az elöadó' Nem a célpontok
l€ttek úiak, han€m az €szkózök és a módsze'
rek. A ha8yományosnak mondható önkorláto_
zá5 me8szŰnt' Ré8ebben a f i8y€lemfelhiVásvoll
fonlo5 - neÍn,vagy c!ak korlátozottaI jelentke'

zett az embeÍélet kiollásának s.ándéka' [,1a már
a l€hető l€8na8yobb rombo ásÍa é5 az áldozatok

9ánának maxjÍralizálá!árd tÖÍekednek a t€r
rorisiák| E9közeik a hagyományos eszközök Új

köntó9ben (lőfegyv€rek, pokol8épek), a CBRN
kellékek, cyber_teÍroÍ, UAV és má5, aheÍnativ
eszkört'k.

Hogy mit hoz á jóvó ebb€n a kéÍdésben? A ter
rorizmus jelentős áta]akulására 5zámilhatunk,
m€gnövekedő támadásszámmal, ú] szeívezelek'
kel' Íé8i sz€rV€zetek aklivizálódá5ával' növekvő
V€széllyel- záÍla előadá!át a szakefi]ber'

"Dínonikus kiiórctnuldtók' o nenekítés
új elver
a Az AsM sEcuRlTy e|őadá!ábdn bemutat_

ta a 
''clever 

Li8hl" Új !észvilágitási lend5z€Íét'

AcímezhetóVészvilá8ítórend9z€Íeke]ónyei:az

ene18iatakarékos LED viLá8ílás' a vála5zlható
piklo8ramozás' az 50 000 üzemórás mijködés'
a ké5z€nléli é5 állandó Üz€melés. vdlamini a

központtal leh€tsé8€5 a kétiÍányú konrmuniká_

Ciós ]€hetósé8' Az eszközok egyedi akku'iulá_
toÍálrendelkeznekés,,intelli8ení'azakkumu
látorok töltése. A lendíer e őnye továbbíakban,

ho8y 230 V on kommu]riká|, és ezérl nem(sak

villanyszeÍelók tUdják 0s5z€szerelni. [1aximum

] km hosszon 99 €9közl lehet egy hálózalÍa
ö!!z€állítani. Az intellj8ens' dinamiku5 kjjárat'

j€lző vészhe]yzel €setén automatjkusan mutaija
a menekÜlési úlvonal irányát.

''A kólházbiztonsóg Íeilődése' avagy a
poÍtósokÍóI a pornisokig''

a MészliÍos lst

lem) elóadásában d

kÓrházbiztonsági ak_

lualitá5okról szÓh' Az
€lőadá5 telj€s anya_

8a a ,'szakérlő'' Íova

"Megtévesztés és d hazugslig vizsgóIold
polighilldl és hongeleúzéssel vállaloÍí
köÍnyezetben' Lehetőségek es jogí dilen-

a Kís' eyöÍgy ügy-

,l.',4)' a délelőtti eló

ként taÍtotla m€8

elóadásál'

sis) hang€lemzrí leCh
noLó8iát Az LVA a N€mesysco jzraeli cé8 által

kilejlesztetl han8€lemző technológia: kÜlónboző

célÚ kockázalelemzésre illelve humánbiztonsá8'
gal, humánerő átvilá8ításával ÖsszeÍüs8ö t€vé-

kenysé8ekre példáUla c5aLá5okme8elózésére

és biz0nYítá!áÍa (C5dlásÍeldeÍíté'' a HR loIVd_

malokban a bizto|ságos ki!ála'tá5 támogalá

sáÍa' az ijgyíékzolgáldtok haiékonyabb mÚkö_

dé5ének biztosílá5áÍa alkalmas te.hn jka'

A han8elemző te.hnolÓ8iá hd5ználalával meg

i!merhetji]k a vizs8á]l 5zemély valódi m€ntáli5



és éÍzelmi állapolát, pusrlán a hangiának apró

ieleit' reugéseil elemezve' Az el€mzés kamutat'
jaa kÜlónféle éIreImi állapolokdl és reakciókat,

ko8nitív folyamatokat, esetle8es slÍes'h€ly'
zetet, htz€n mindezek tÜkrÓzódnek az egYén

han8ján' Ezek az informá.iók objektiv lámpon_

totnYÚjlanak a személy Íészletesebb me8isme'
réséh€z, így a nyitott kérdésekre adott részle_

tes válaszokból kiszŰrhetők azok a témaköÍök,

amikle az illetó éÍzékenyen Íeagál, meÍt valami'
lyen geÍnponlbó| érjntve éni ma8át benne'

Az LVA hangelemző lechno|ógja lehetóvé teszi

az azt alkalmazók számám, ho8y löbb szinlen
vizs8álják a tudatos és tUdatalatti agyi tevékeny-

9éget (gondolatokat és élzésekel), é5 igy tud_

ianak me8 még több infoÍmációl a 9emé|yÍól,
akár olYanokat is, m€lyek más módon nem de_

Íithetók ki' Ezzel a módszerre1 időt, eneÍ8iát és

pénlt lehet messpóÍolni egy felderítési, belső

vizsgálati, nyomozati, humánbiztonsági audít_

munka5oÍán'
Az LVA nem ,,han89lrc55z_elemzés'' (VsA - Voice

slÍess Analysis), nem végez,'mikroíez8éí1ana_
llzist a beszédhan8on. Az LVA han8elemzó mód_

szer egyedü]álló és szabadalmazlato1t módon

étzékeliaz a8yiaklivitás nyomait- a han8, mint
médjUm -, közveílóközeg f e|használáiával' szé_

les 5peklÍumú analízise Íévén képes kimutatni a

hang peÍcenkénta változásait, észleli és csopoÍ_

lo5ílja az anomáliákat. eltérésekel: a íressz, az

iz8alom, a me8tévesztés és a kÜlöníéle érz€lmi
állapotoknak me8lelelően'

-Bírtonsóqi kihÍvások a nezőglzdo\ág-

az illesális impoÍt, a ,zabadalmi jog Ínegsérté_

se, az illesáli' teímékvaÍián!ok nóvekvó jelen

léte, amelyek ellen a cé8 bizton9á8i Íelelősei
f olyamatos f eldeÍitésben, ellenőrzésben van'
nak, hogy kilrűrjék az illegálisan forgalmalolt
tetmékekel, amelyek akál súlyos környezeti és
e8észségü8yi prob|émákal okozhatnak.

"Míqniciós íl'cídensek o ÍIYdlozásbon',

|é5e is a szándékuk' Az e8észsé8 m€8őfréséért
és annak Vi5szaállításáéÍt küzdenek keÍeskedó_

kénl és szolgáltalóként egyaránt'

''Iso 27001 inlornícióbiztonsógi smbvóny
gyako Íti olkalndzásd"

a Pdlóqyi cergely

adását frappán9an
kezdte| al inÍoÍmáció
vagyontáÍgy, amit Vé'

deni kell a megíeleló
módon1

Az inÍoÍmáció 9ok'é_

le íornában jelenhet

a Dijlgő Dávid

elóadásában első5oÍ

ban arról szólt, hosy
miben tud egy szer'
vezetfej|e9ló cég 1í
mo8atást nyÚjiani a

biztonsági szerveze_

teknek' FelmeÍÜlt a

8ekIóI, a kamionok és a sofőrök veszélyhelyze_

teiól, megtámadásairól' Róviden bemutalia a

[la8yar Lo8isztikai E8ye5ülelet, mint nonproíit,
önkénl€s alapon álló.ivil szeÍvez€tet, melynek
a lo8isztika társadalmasílása a kÜ|detése. Tevé_

keny'ége e15ő5oIban aÍra irányul, hogy biztosil
sa lo8i9ztikai lerüIelen az oÍszágveÍsenyképes_

sé8ének és f enniartható leilódésének eÍősilését
az Új i'meíeleken és azok alkalnazásán alapuló
tudásbázis létreho!ásával és annak 

'éle! 
kölű

mesosztásával; valamint lánogatja az ellátási_,

term€lési_ é5 árueloszlási folyamatok átío8ó
szelvezé5ét' A céIok elérésének érdekében eló'
segiti és koordináIja a mŰszaki, köz8azdasáRi,

inÍormatikai és más, a lo8isztikát múvelő szak'
embeíek halékony hazai é5 nemzeiközi €gYÜtl
mÜködését'

"Munkohelyi elsőséglyúitlis - nornók,
szobYónyok' nenzetkőzi kitekintés''

meg' mint példáu| papÍÍa íroit, nyomtatoll,
eleklÍonikusan tárolt, filmen bemutatott' szó_

ban elhan8zolt' Az inlormációbaztonsá8 lénye_

ses ho8y íenntaÍtsa a veÍsenyelőnyt, a for8al_

mal, a nYeÍeségel, a jogi me8íelelésl, a ker€Í
kedelmi arculatot.

A bizlonsági kővetelmények felá|lítá'akol eló'
szöÍfel kell mérni a szelvezel kockázatát, a jo8i,

lörvényj, szabályozási környezetel, Íne8 kell ha'
lározni az alapelveket, célokat és mŰködési kó_

vetelményeket - a biztonsá8politikát' szólt az
ioformáCióbiztonság szerv€zetéről és annak íel_

adalairól' Az iníorÍnációbizlonsági incidenseket

feltélleníil ki kellvizs8álni' Fel kell Í!ÉÍniaz in_

cidens€k Üzemleállá9i halá5ait az in.iden5ek ke'
zelése érd e kébe n, a m(]ködés íolytonosságának
biztosÍtásáért.

Msz lso/lEc 2700l bevez€tésének előnyei az

alapvető .élján lúl, hogy biztosítja a szerueuet

'olyamalos 
íejlódését az iníornációbiztonság

ierén, meg|éte bDalmal kelt a megÍendelóink
9zemében és me8kóvetelhetó az alvállalkozók_

tólis'

"Bíztonsóg a szeryezetben. o szgÍYezett
bizto iíg - avogy niben tu.ljd tófiogat-
lri d szeÍvezetÍejlésztés a biztonsógí 

'zer

a DL DoóÍ zoltán

gisztikoi Egyesiitet)
álÍo8ó elóadá5ban
beszélt a migÍációVa|

zetközi áÍuszállltá5
t€lÜleién lapaszial_
ható súlyos nehéz5é_

a streit eyöryy
Íigyvezető igazgotó
(celeÍus Medíal) el
mondla' hogy a cé8

200]_ben kezdte tevé'
kenységét' E15ósorban

munkahelyi e8é9sé8_

eIsóse8élyJelszere'

f cöÍőnbei Lász-
Ió biztonsógi vezető
('YN,ENTA A6) Ídr
lolla a délutáni el9ó

elóadáÍ' Röviden be'
mutatta a svájci szék'
helyű syngenta vilá8-
el!ó a8rárvállalatot,

Ialással, íejlesztésekkel és technológiákkal kó'
le|ezte el ma8át a 

'enota 
haló mezógazdaság

mellett' A vállalal, amely vilá85zelte paacvezetó

a nóvényvédelemben é5 harmadika nasy érlé_

kű velőmagvak teíületén, mintegy 26 000 em_

berl ío8|alkozlal, több mint 90 orszá8ban' Nö

vényvédó szerei és vetóma8jai, 9o1gáltatásai é5

5okÉ1ű s.akmaitevékeny9ése révén a hazaiag_

rárszíérának is az egyik le8ielentősebb szerep_

lóje' Elmondla, hogy a cég nasy fi8yelmet loF
dít a t€rmékbiztonsági kérdésekre' sajnos elen
a teÍületen i5 na8ymértékl] a teÍmékhamisítás,

lések és sülgósségi betegellátáshoi szükséses

fekz€le|ésel íoÍ8almazásával, é' ezen rend'
szerek karbantartásával, újrafeltöltéséVel, illel-
ve oktatásával ío8lalkoznak. céliuk, ho8y ma'
gas minóségÜ teÍmékeket, 

'olgáltatásokat 
és

íendszereket kínáljanak Ü8yfeleik Íészére. cé_

8 Ü k egé9s é8 Véd elem m el és e8é szségfeile sztés'

sel Ío8lalkozó keresk€delmi é9'olgállaló szer_

vezet, de emel|ett az egésu ségludato9ság nóv€_

kéldés, hogy miéÍt kell szeÍvezetfejleszló é5

hogy kell'e egyáltalán? Áz előadó elmondta,
hogy az esetek zömében teh€tsé8e9 és lalpía_

e5ett Vezetókkel találkolik, akikképesekéF )



) demb€n felmérnid saját kihíVásaikdt, és Í€_

mekül helytállnak'
De neÍn ahhoz ke l tanácsddó, ho8y ,,menje_
nek" a dolgok, hanem dhhoz, hogy IOBBAN

''menj€nek"I 
Nem a bizton5ági s.eÍvezeteket

kell (meR)feileszteni, hanem a szervezet titbbi
részét éÍdeme5 fe készít€niaÍra, hogy VÜksés
€!elén 80Ídülékenyebben' éíett€bben tUdjon
e8yÜlimÚködnidszeÍV€zel bizl0n!ágsalfoglal_

,,Év Biztonsógvédelní sfukenbeÍe" és oz

"ÉvTestőre" a DetektoÍ Plusz nagozi|dí-

A konlerencia eÍéjén Iend€zelt 8álavacsora k€

Íetéb€n a Detektor Plu9 mdsazin kél díiát ad_

ták át kóz05 szakmai e8yetéÍté5sel: Kléz ]\4ar

ina kiadói i8dz8ató (Det€ktoÍ PlU5z magazin),

sinkd lván €lnök ([4BVE)és Fialka Györsy€lnök
(sZV[lSZK). Az,,ÉV Biztonsá8véd€lmi Srak€m
beÍe 2017'' dijat /\4észáros htván biztonsásiV€_
zetó (semm€lwe]s Egyelem)V€helt€ át - mUn

kás5á8áról szakéítö rovat!nkban olVashdtnak -,
Valamint az,,Év TestóÍe 20l7" díj kiéÍdeÍr€|tje
HÍilb€r Jáno! ÚÍ is kézhez velie tanú5ító ok e.
Velét'

MÁ5oDlK NAPl El'óADÁsoK

" 
Kőd 9 e ne hiÍo l gyo koÍloti o l ka I n o zaia,,

sŰríi kóddel tölti me8 a h€lyiségel' me8akadá-
lyozza a bíinozót, ho8y lássa' e]lopja, vagy ká_

ro5ít5a az érlékekei' Elég jdeig marad a köd a
helyi5é8b€n ahhoz, ho8y a b]zton5á8i szolgálal'
Vagy a Íendörség me8érkezz€n' A köd teljesen
áÍtalmat]an az €Ínberi és állati 9eÍVezetre é!
nem káÍosítja a Vdgyontár8yákdt.

A PRoTECT KÖdvédelem lobbÍél€ mode lt laÍ
lalmaz, meg].l€né5ben é! telje!ítményben az
adott!állalkolás sajátos5á8aihoz igazítVa'A le8

tobb modellrejlVe i5 Íelrz€relhetó d falak' ]llet_

Ve e8y álm€n ny€zet mo8é' A Vilá89elte t€sztelt
és kipróbált teÍmék ma már viláspiac-lezető a
ködVédelmi iparágbdn'

" QUo vAD l s no g á nbí zÍo n só g "
a DÍ' Fiolk1
eyóÍgy PhD' c

(szVlWsZK elnók) sté

los9ág teÍü etél é5 an

RöViden szólt a ma'

a Relai Pál counÍy

lól tartolt' Elmond
tá, hosy d ,,PRoTECT

pelcek alalt megálljt'
ja a b€töróket, mivel

8ánbizton5á8 kia akUlá5áró hazánkban' mik0I
5 a ma8ántula]dorron a dpuló sazdasó8i rend
!ze. kiszélesedé!ével lársadalmi iFénnVé Vált a

biZtonsá8 védelmének Új érle]mezése'
|.,1i a biztonság7 - A bizlo]rság érzé5e az €mbe'
Íek Íélel€m nélküli éte - mondta az elóadó A
bizlonság Védelme 5oha nem statiku5 álapotú'
állandóanváltozik'd]namiku5moz8ásÚ,kömye'

zetünk kockázali változása szÜl azÚ]dbb kocká
zatokaté5dpillan8óhatásevealap]ánhaladhal

lovábbVéstelen dimenziókban'

Az lT !zolgáltatá5ok lerjeszkedése rávjlá8íton,
ho8Y a beavatkozás, bŰncselekmény elkóV€_

tés h€ly€ nem mind 8 0tt Van, aholjelentkezik
d kockázal' l/]agas szintüvé vált a kockázat és a
csokk€mé5e erde(éDen egyÍe nagyobb szuKseg_

letté vált a biztonsástudatosság'

Hovd lart a ma8ánbiztonsá8? A pia.i i8éiYek
alapján kialakuItak a biztonsági 5zol8általási

á8azatok é5 a szakteÍűl€lek' KialakUlt a t€Vé

kenysé8 törvényi háttere é5 a íolYamatok !o_

rán , mivel nem lelt kotelező a kamdÍailagsá8

- a Kamara ''béna kacsává'' vált' (Nemzetkózi

vonatkozásban' mint példáUl Németor5zágban,



konreíenaia

Ausztriában lÓl€le!ó a Kamarai tagság a szak_

mában) fu szvMvK €lnöke elmondla' ho8y a

kamarának konzervatlv a sr€Ívezeti íelépítése'
anit át kellalakítani a már asmeÍt piramisszeí'
vezeti lelépÍtés alapján. A Kamarának a jÖvóben

su Úksé8es megíeleló egyiiltmÜtödéí kialakila
ni a lendó6é8gel é5 a NAV_al' Á továbbiakban

'Úkége' 
lehet az lTbiztonság, azönkomány_

zatiÍendóÍsé8, a fe8yver€s óízés, a tjzszerészet
é9 mé89ámos biztonsági régtelülel betsatolá_

sa a kötelezó ka ma ra' ta 8sá8ba' valamint a biz_

lonságtechnikai mérnök alcsoport me8alakitása

az szV]VsZK'n b€lül, amely elképzelést az Óbu

daiEgyelem is támogatja. Válható, ho8y a kép_

zésekteíületén, a KamaÍán belülfolyhat majd a

b izton sági vezetók utánképzése, ateNek'zerint
5 évenkénti megújítás'al, kÍeditiell€sgel' A to'
vábbia&ban is a Kamara feladala a va8yonóföt
képzése, utánlépzés€. A (amata folyamatosan

támogatja a tudományos kutatásokaté5a mun_

kák megszÜlelését - szo ro5 e8}ütl m ű ködésbe n

a Közszol8álati és az Óbudai e8yetemeklel' A
KamaÍa 

'zéles 
szakmai tanácsadói kórl szándé_

kozik kaalakítani, amely se8íih€ti a KamaÍa jö_

vóbenimunkáját.

" 
Dróaé'zlelé' és elhárlaós"

san vezetetl' vagy progÍamozott üzemmódban.

RosszindulatÚ használati'val lomoly a támadás_
nal kitett'ég a ftÍiliku' inhastÍUklÚÍa létesítmé_
nyeknél, töme8lendezvényetnél, védett obj€k_

tunoknál és a védelÍ személyeknél €f;Valánl'
Íiholi eszkózók, csoma8ok célba juttatására
(íegyver, kábítósz€f' 

' ') kűIönösen alkalma5.
Ebbe a kategóÍába tarlozó dÍónok a hal& elekt
íomos meghajtással, kis méretüktel úgy hatol_
hatnak be a leÍÜleÍe, ho8y jelenlétét mé8 az
órszemélyzet 

'em 
észleli, igy nincs mód védel_

ni inlézkedések lo8aíatositására. A drón elleni
védelem első |épése:,JUDNI, HocY lTT VAN'"
Az előadó befejezé9ében bemutatta az elháÍitá_

si és elíogá9i lehetósé8eket'

" 
Ké pzé' e k, ko n p e te n ci á k, j o g os u l tgú g ok d

fiunko- es tűz!é.lelén te n"

lát követóen - a sesélykéÍés€k laÍtalmi és le
rületa illetékessége szerinti Ké9enléti szeÍv(ek)

azonnali éÍtesltése a szÜkséges intézkedések
m€sindítása érdekében'

Asegélyhlvások lehetnekide8en nyelvÚekésté_

ves, illetve Íosszindulatúal is'
Az operátoÍok az ók€l támogató lendszeÍ segít_

ségével csak olyan eseményekel, 9egélykéÍése'

kel fo8nak a Készen|éti szervek íelé intézkedés_

re továbbltani, amelyek valóban beavatkozást

igényelnek és amelyek már kie8észültekaz eie_
mény hely'zínére, köÍÜlményeÍe vonalkozó el_

lenóúótt, alapvetó infolmáCiókkal-

tlmondta, ho8y ielenleg 98 távkö/ésÍe jogosult

5u ol8áItató van Magyarolszágon é5 az összes há_

lózatában me8 kell oldanj a segéIyhívószámok

me8'eleló gámokÍa ttjÍténó aÍányítását.

Az €Ióbb vázoltaknak vannak bizonyos elóf€l
lételei, melyek t€ljesülése esetén lehet ebben

a Íendsz€Íben fogadni a segélyhíVá5okat' Java'
solni fogják a jelenle8i ml]ve|etiÍányítási iníra'l_
ÍufrtúÍánkme8tartásál mert (többek közótl) így
lehelne kezelni a legme8lelelóbb módon a 1ö'
m€ges eseményeket'

Bemulalta a 
"ll4egÚju1t 

a VÉsz", a kataszt&a-
védelem ingyenes Veszélyhelyzetí mobi|alkal_

mazását' A lGta'zlróíavédelem 2ol3 novem'
berében indílotla Úljára veszélyhelyzeti éd€í_
tési golgá|tatását'

Áz elózó applikációho, képest komoly Újítá'Ía

került idén soí A híreket frisslteni lehel, így az

elhÚzódó es€ményekÍól készített tudóítások
soft kal áttekinth€tóbbé, könnyebben nyomon
töveth€tóVé vá |na k. t€hetósé8 lesz a z é8y€5 h í_

reket másokkal me8oszlani, Így azok a család_

la8ok, baráto& és ismeÍősök is éÍtesÜlh€lnek a

íontosabb €5eményekÍól, alik nem Íelha'nálói
a VÉsz alkalmazásnak' Külön aloldalon jelennek

me8 a meteoÍoló8iai riasztásokról 5zóló hiÍek,

í8y a f€lhasználó az alkalmazás többi Íészétól

fü8se1lenűl eldóntheti, klván_e éÍtesÜlni a ve_

szély€s idójáÍási jelensé8ekról' A kataszlrófavé_

delem és a TeÍoÍelháÍitási Központ eÍyijttmú'
kidése alapján az alkalmazá9 Íévén a lakossá8

azonnalértesüIh€l a TEK hagno' kózlendl5idl,
bizlonságot érinló infoÍmációkÍól, esetleges ve_

'zélyhelyzetel(Íól. .)

zó j€lzések, segélyké'
Íések (hívá'ok' elekl
lonikus Úlon éílezó
segélykérés€k, aUto_

matiku! jelzések) elő_

feldol8ozása, szl]ré_

se' majd átkapcsolá'

'a' 
vagy - mesÍeleló

döntések meghozala_

a DÍ. Ko.h Máúa
igazgató (Budapes-

sógtudonónyi Eqye.

Központ) bevezetőjé-
ben elmondta, hogy
fontos a lzakmák ta'

a nínyu FeIenc
ijqyvezető i9azgotó
(Quoli'Top KIt) elő-
adásában feIhívta a
fi8yelmet, hogy mál
e8yetlen behatolás_

nak j5 lehet pusztí_

tó nemzetbizton9á8i,

közegé'ségÜgvi, köz_

lálkozása, hogy érdemi lanácsko.áí tudjanak
Íolytalni hasonló pÍoblémáikól, úgYminl a kép_

zéíól és továbbképzéíól' Beszélt a I!,IUNKAVÉ_

DELll4l szAKEI\,]BER FoGLÁLKoZIATÁSÁNAK
KdTELtzETTSÉcÉRÓL.

Elmondla, hogy a munláltató ar esésiséget
nem veszé|yeztetó és bizton9ásos munkavég!és

munkáltatói Í€ladatainat leljeítése érd€kében
a ío8lalkozlatáspolilikáén Jelelős minisztel ren_

delelében ([lUnkavédeImi törvény vhÍ') m€8ha_

tározott ve9élyessé8i olzlá|yhoz, munkaválla

lói lélszámhoz i8azodóan elegendó, d€ leg'
alább a Íendelelben mesjelólt idótanamÍa és

szakképesítési íeltétel€kkel köteles munkavál_

lalót kijelölnivagy fo8laltoztatni, e 9emély ré_

szérc valanennyi mUnkavédelemmel összef ű8'
gó infoÍmációt megadni, és a szüksése' lárgyi,
9z€rvezésa íellételeket biztoítani. A szeívezelt
munlavégzés során az előírt alkalmassá8i fel_

tételekk€l Íendelkezó mÚnkavállaló hiányában
pol8ári ioga szelződés alapján kÜlső szol8áltatás

Útján is m€8valósítható a munkavédelmi f elada_

tokellátá'a'

"A ll2 segélyhiYó Íend'zer - vésrhelqetí
É rtesitési szolgókotás"
a Tonka L,ószló tü' ezredes (olszágos Kd.
tosztlóÍovédelni Fóigozgalóság) lnlormalikai
vezelő szeÍinl szervazetük f€ladata a beérk._

biztonsá8iko.kázata'
Akomolyabb, de mé8 mindis medizethetódró'
nok pÍogÍamozolt, ,,robotÜzemmódban" akáÍ ]o

km távolságból is, méteÍ ponlosan céka irányít_

hatók-

A dlónok néhány kilót nyomnak és kisebb bő_

röndókben is szá|líthatók. A lepÜlógép lörz9€
kevláÍ és epoxigyantával bevoni, lgy a ladaÍok
nem tüdják észlelni' a hajtóműve eleklromos,
Csende', ezélt a repülő drón lulajdonképpen
n€m hallható. Adrón hatótávolsá8a akár l0 km

é5 a levegőben egy óráig tanóztodhat' Ha kell,

mínusz50 és plusz 40 Íokon is lépes felszállni,

esóben és sölétben i' használható.

A dÍón báÍmely ponlról indlthat4 miv€l nincs

szúks é8e k iÍutó pá lyáIa ' s€m távcsővel, s€m ka_

meÍávala kis 8ép gyatorlati|a8 neÍn íogható be

és a ,'célpont'' gyakÍan nem is gyanítja, ho8y
megfi8yelik' L€hetóVé teszi akár lóbb kg'os
csoma8 szállíiását, célba juttatását manuáli'



) ''Biztonsóg a Csi og d yékóban" é5 Biztonsá8i lrányítási Rendszerl épít€tt ki, mú_

ködtet é5 lolyamato5an fejleszt'

A mUnkabizlon5á8i é! e8észségvédelmi stíalé'
siát a cég lMUnkah€lyi€gészségvéd€lmiés biz_

tonsági politikájában ÍöR.íl."lték' melV a Daim
leÍ_cégcsopoÍt iránv€lveire épül'

" 
A BudopesÍi Kőzlekedésí zláÍíki'Ílle| Mű-

ktjdő Részvé nytársos,ig bi zÍo n ság i l eI o d o'

a szűCs EndÍe biz-

(BKv zÍl.) elí]'onll
ta, hogy a BKV 1968.
januáÍ 0i' alakUh és

ma már a dol8ozói
létszám 9]9]/9]70 fó,

léle5ítményeinek 5zá

ma J6, összes költ!é8_

a Sze,rtessy 7ol-
tán aleln.jk (MByE),

ként kiemelte, hogy a

alkalom voll megint
arla, hogy a biztonsá_

8ivezelőkszakmaitu'

to!ábbleile5szék és m€gosszák !zákmai tapasl
lalataikat €8ymás közőtt.

A konÍeÍen(ia után m€8taltotta zártkörl] Kóz

8yÍilésélaz]\4BVE'ahoIszemélyikéÍdésekrólé!
jövóbeni munkaprogramokíól döntótlek'

K. M.

) szek Péter

elején elmondta, ho8y

llrlanUÍaduÍing Hun_

gary Kft.20]2 márciu_

5ábdn nyilotta me8gyárát Kecskemét€n' A 5ike
ÍekigazollákadÖntéí,mive adél_dföldiré8ió'
5ől már ['Ia8yaroÍ5lá8 me8halározó bef ekl€tője
és ÍnUnkaddója l€tt'

Három világsz€rle sikeres ]\4erc€des_B€nz mo_

dellké5.ü] a hazai8yárban' Az e|5ó V]agyaror
Vá8on i! gyáÍtoltteÍméka B osztálY voli' 2ol3_
ban a négyajtó9 cLA Coupé' illetv€ 20]5januáÍ
jában a kombicLA shooling Blake gyártá!át i5

me8kezdte a kecskemétigyáÍ' KÜlön bű5zkesé8'
ho8y ez Utóbbi két típust kizáróla8 ilt í!,la8yaroF
5zágon gyáÍtják az €8ész ViláE 5lámáÍá.
Az elmÚlt évek Íolyamalos kapaCilásbőVjtésé_

nek koszÖnhetóen a M€rcedes B€nz [4anufa('
tUring Hun8ary Kíl. kőz€l 4o0o munkavál|aló
számára biztosít mUnkahe]yet' A kapacitásbóví_

té55el párhUzamo5ana hazai5zékhelyÜ beszál_
lítók 9á md i5 folyamatosa n növ€kedett A kecs_

keméti lM€rc€d€ÍBenz cyár ]2 hazaiszékhelyü
beszál]itóVal dolgozik, é5 20l2 óta tobb mint 5oo
000 darab autógóÍdüll l€ a syáÍtósoÍról'
A !álla al na8y 8ondot foÍdit a bizlonsá8os

8yártá!i köíülmények meRteÍemtésé.€ ésfenn_
tartására'

A Í]unkavállalók és a t€lephelyen tevékenységel

vé8ző kükós paltnerek egész5égvéd€lme vala
mint a me8lelelő fo]yamalos mUnkabiztonsá8

fennlaÍtá5a érdekébeÍl a táÍsa5á8 0HsAS l8oo]
5zabvány sleÍinti [1Unkdhe yi E8ószsé8Védelmi

V€tése l80 í!1rd Ft, árbevétele i26 Il1íd Fl, éves

8ázolai f€lha9nálá5 (2o]6) 26 l97 556liier
A Vállalatbiztonságj tevék€nYsés célja a Táísa_

5á8 tevékeny!égéh€z kapcsolódó beÍuházások'

beszeízé5ek elókészí1é5éVel é5 me8Valósjlásával

összeíÜg8ó válla]atbiztonsá8i' kockálali elemzé_

5ek, viz5gálatok vé8zé5e. A BKV ZÍt. akluálisan
l242 (406) 5zerzódö|t paÍtnertlaÍt nyilván.

Va8yonVédelmi Ellenórzési 05ztály feladalai
közétartoznak:a Va8yonórilpVék€nysé8€llen
őrzése (2l0 Íó e8yidőben);a Íon8álások Vizs8á_

la!a (pl': graflitik); az Üzemanyaglopások me8_

elózése;€llenórzé5ek (26 milliÓ liteÉv); a kábel'
lopások me8előzés€ (]94o km HÉV374 km); a

bizton5á8t€chnikdi f ei esztések (4053 biztonsági
kameÍa); a bej€l€ntések, hatósági m€8kel€sé_

sek, panaszos űsyek kezelés€, kivizs8álá5a; a va
gyonvédelemmel össz€íüg8ó pénzü8yi felada_

tok €]látása (telje!itményi8azolások, !zámlák
e]r8edélYezé5e' kez€lése' költ5é8ek r08zilése)'


